
Vă anunțăm cu bucurie că, odată cu
venirea toamnei, avem veștifoarte bune
despre Rusinga.
Echipa noastră de 7 voluntari a ajuns
acum câteva zile pe insulă,unde Samwel
și localnicii i-au întâmpinat cu multe
vești bune.

Dragi Prieteni!
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Echipa de voluntari

Anul acesta, în toamnă, cu sprijinul Hungary Helps și al
programului Magyar Önkéntes Liga, o echipăde 7

voluntari a călătorit spre Rusinga, mai mulți voluntari
plănuind să se alăture echipei la sfârșitullui octombrie.
Scopul principal al voluntarilor este extinderea clădirilor
școlii, amenajarea unei sălide informatică, întâlniri
regulate cu grupul de văduve, pregătirea unor materiale
educative princolaborarea cu profesorii școlii, dar și
organizarea unei tabere creștine pe perioada vacanței
detoamnă.



Știri despre școală

Școala are momentan 238 de elevi, în 11 clase diferite:
sunt 3 clase de grădiniță, 4 clase primare și 4clase
gimnaziale. Directorul școlii, David, lucrează momentan cu
17 colegi. Rezultatul muncii lor sepoate observa în
clasamentul județean din anul 2020: dintre cele 121 de
școli ai județului, Sargyocupă locul 4 în clasament. Elevii din
clasele gimnaziale dau examene și în acest moment,
rezultatulcărora va infl uența, în continuare, locul școlii
ocupat în acest clasament. Din acest motiv, atât elevii,cât
și profesorii așteaptă cu nerăbdare rezultatele.



Discuție cu elevii
"No food to eat, no books to read." - ne-a mărturisit o elevă
din clasa a VIII-a, în cadrul unei discuțiiavute cu eminenții fi
ecărei clase. I-am întrebat pe copii despre cum le-a
afectat pandemia viața,după ce școala a fost închisă. Toți
au trăit această perioadă ca și pe o provocare, căci părinții
lor aurămas fără loc de muncă, motiv pentru care de multe
ori s-au dus la culcare cu stomacul gol. Chiardacă și în
această perioadă și-au ajutat mult părinții în treburile casei
- s-au dus la pescuit, au ajutatla gătit și curățenie, au cărat
apă și au îngrijit animalele -, închiderea prelungită a școlii
încă seresimte în rezultatele lor. Toți au fost de acord că
orele de matematică le-au lipsit cel mai mult :).
Copiii încearcă și până în acest moment să se readapteze
la programul școlar: elevii ajung la școală la6:30, după ce au
mers pe jos 1-5 kilometri, și pornesc spre casă seara la ora
6, după terminarea orelor,unde îi așteaptă temele și
treburile casnice.



Noutăți
O veste îmbucurătoare este prezența electricității în
clădirea școlii, datorită căreia se poate amenaja,în sfârșit,
o sală de informatică. Elevii au învățat până acum despre
calculatoare și operarea acestoradin manuale, însă acum
vor avea oportunitatea să exerseze cele învățate și în
practică.
O altă veste bună este că și casa voluntarilor benefi ciază
momentan de curent, dar și de apă caldăpentru dușurile
nou-nouțe. Pe lângă acestea, s-au amenajat și băi noi, o
bucătărie și o fi lagorie.



Știri despre nivelul lacului
Nivelul lacului Victoria a crescut îngrijorător în anul 2020,

nici chiar în 1963 nu a fost atât de înalt,când crescuse tot
atât de îngrijorător. Nivelul apei poate fi regulat prin două
baraje, care suntdeschise la maximă capacitate, deci fl
uxul apei este de două ori mai mare ca și în
circumstanțenormale. Din cauza nivelului înalt al apei, s-a
construit un mic baraj în spatele școlii. Sperăm canivelul
apei să nu crească mai mult, pentru a nu pune în pericol
starea școlii și a localnicilor.



Mesajul lui Samwel Okomo
"Am trecut printr-o perioadă foarte grea, căci pandemia
și seceta au creat multe provocări familiilorlocalnice. În
aceste timpuri grele, donațiile primite au fost salvatoare.
Suntem foarte recunoscători,Vă mulțumim pentru fi
ecare donație, căci au ajutat multe familiile afl ate în
nevoie. Suntemrecunoscători și pentru toate donațiile din
viitor, căci nevoia este mare. Sunt convins că
prezențavoluntarilor va fi benefi că pentru comunitatea
noastră."



Vă mulțumim pentru sprijinul acordat de până
acum, căci cu ajutorul acestora leputem
asigura deja copiilor o masă zilnică.
Cu 15 euro\75 de lei pe lună se poate asigura
educația completă a unui copil. Dinacest motiv,
vă încurajăm să sprijiniți școlarizarea unui
copil, pentru ca pestecâțiva ani, cât mai mulți
elevi de la Sargy să poată începe facultatea.

blythswood.ro/kenya-ro

facebook.com/brickinkenya


